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Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vám mohu sdělit radostnou zprávu, že naše obec uspěla se
svojí žádostí o získání dotace z Operačního programu životní prostředí na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních
vod v rámci 13. výzvy k předkládání
žádostí v Prioritní ose 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Tímto krokem bylo
završeno několikaleté úsilí o vytvoření
podmínek pro zahájení výstavby akce,
která je pro život a rozvoj naší obce zcela zásadní. Získáváme jedinečnou šanci jak konečně vyřešit likvidaci odpadních vod v obci na úrovni požadavků 21.
století. Bude záležet jenom na tom, jak
s ní naložíme a jestli ji společně plně
dokážeme využít. Chci Vás ujistit, že zastupitelstvo obce, rada obce, i já osobně
pro to uděláme maximum.
Myslím si, že ve spolupráci s firmou
TIZZI s.r.o. Kroměříž jsme připravili
kvalitní a životaschopný projekt, který
řeší vybudování čistírny odpadních vod
a kanalizační sítě pro přibližně 80 %
obyvatel obce. Na nově vybudovanou
kanalizaci budou rovněž napojeny
všechny objekty ve vlastnictví obce.
Podle žádosti o získání podpory, kterou zpracovávala firma TIZZI s.r.o.
Kroměříž, činí celkové rozpočtové náklady akce 114 494 154, – Kč, předpokládaná výše dotace z prostředků EU
84 444 390, – Kč a předpokládaná dotace ze SFŽP 4 967 317, – Kč. Celková
předpokládaná dotace pokrývá náklady z 78 %. Zbývající prostředky bude
muset ze svého rozpočtu zajistit obec.
I když se na první pohled zdá, že
tato částka přesahuje možnosti obce,
chtěl bych Vás ujistit, že pro výstavbu
kanalizace máme vytvořeny potřebné
zdroje. V současné době obec disponuje
na svém účtu prostředky v objemu více
jak 24,5 mil.Kč. Řadu let jsme systematicky vytvářeli přebytky hospodaření a spořili nemalé částky, abychom
na výstavbu kanalizace byli dostatečně připraveni a nemuseli hospodaření
obce zatěžovat úvěrem. Troufám si

tvrdit, že v takové finanční kondici, jako
naše obec, nejsou ani mnohá větší města.
Vedle potřebných zdrojů máme
na stavbu rovněž vydáno stavební povolení i vodoprávní povolení. Ve zbývající části roku počítáme s provedením výběrového řízení na zpracovatele tendrové dokumentace, technického dozoru investora
a veřejné obchodní soutěže na zhotovitele stavby. Vzhledem k rozsahu veřejných
zakázek se jedná o velmi specializovanou a administrativně náročnou činnost.
Proto jsme si pro organizaci výběrových
řízení vybrali na základě referencí jednu z renomovaných firem v tomto oboru – CPS consulting s.r.o., Havanská 22,
Praha 7 – Bubeneč, která má pobočku
v Olomouci. Uvedená firma nám bude
na základě mandátních smluv administrativně a organizačně zajišťovat veškerá
výběrová řízení a veřejné soutěže spojené
s touto veřejnou zakázkou. Máme zájem,
aby vše probíhalo transparentním způsobem podle zákona č. 137/ 2006 Sb.
o zadávání veřejných zakázek a platných
metodických pokynů. Pokud se v přípravě
nevyskytnou žádné vážné problémy, počítáme se zahájením výstavby kanalizace
a ČOV v první polovině příštího roku.
Úspěch výstavby obecní kanalizace
závisí také na Vás, neboť počet připojených obyvatel na ČOV bude mít významný vliv pro splnění podmínek stanovených
při poskytnutí dotace a na celkovou účinnost čištění odpadních vod na nově vybudované čistírně. Souběžně s přípravou
výstavby kanalizace bude proto probíhat
i příprava kanalizačních přípojek. Chceme vyjít vstříc občanům, proto navrhujeme, aby obec na svoje náklady nechala
vypracovat projektovou dokumentaci
na vybudování kanalizačních přípojek
jak všech objektů ve vlastnictví obce, tak
i všech nemovitostí ve vlastnictví občanů, kteří budou mít zájem o připojení
na veřejnou kanalizaci. V rozpočtu obce
chceme na tyto účely vyčlenit příslušné
finanční prostředky. Doufám, že všichni
občané této možnosti využijí a zajistí si
likvidaci odpadních vod v souladu s platnými předpisy.
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ

Změna nastala v roce 1961, kdy
nebyla pořádána soutěž ani obvyklá
přehlídka, ale přehlídka s ohodnocením a určením procentuálního příplatku
k základní ceně veřejných vystoupení.
Pro taneční skupiny naší oblasti byla
ve Starém Městě, dechové hudby měly
mít soutěž v Šumperku. Pro dechovky
však byla tato přehlídka katastrofální.
Zúčastnil se jí náš soubor, potom dlouho nikdo. Až se sešli hudebníci z Bludova. Těm ještě za produkce přicházely na jeviště posily, a to byli všichni
účastníci naší kategorie, která v jiných
létech mívala kolem 8 skupin.
Je nutno podotknout, že tento výsledek je pro dechové hudby žalostný.
O dechovky začal velký nezájem pořadatelů zábav a tím i hudebníků samých, takže o budoucnost dechovek
alespoň v dřívější úrovni a významu
začínáme mít sami obavy.
S přihlédnutím na zájmy pořadatelů a posluchačů byli jsme nuceni i my
provést menší reorganizaci v hudbě.
V oboru hudby taneční jsme od roku
1958 začali hrávat ve dvou skupinách,
které podle potřeby se vzájemně doplňují. Jedna hrává převážně hudbu
moderní, džezovou, v obsazení buď
jako rytmická skupina nebo dixieland,
druhá převážně hudbu v lidovém tónu.
Pořady obou skupin však musí být doplňovány podle přání posluchačů melodiemi, a tak repertoár obou skupin
musí odpovídat požadavkům současné doby. Velký vliv na posluchače mají
pořady rozhlasu a televize, jejichž pořadům jsme nuceni i my věnovat stále
větší pozornost a repertoár doplňovat
ještě dříve než vyjde tiskem notový
materiál.
Jan Turek (kronika bohdíkovské
hudby)
Přepsala J. Málková

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 20

ze zasedání zastupitelstva obce dne 7. 6. 2010

67. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce
c) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
na rok 2010 pro Římskokatolickou farnost Bohdíkov na restaurování obrazů Křížové cesty v kostele v Bohdíkově ve výši 50 tisíc Kč
d) Návrh úprav rozpočtu na rok 2010 podle přílohy
68. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Informaci o získání dotace z OPŽP na výstavbu
kanalizace a ČOV Bohdíkov a postup přípravy výstavby kanalizace a ČOV pro nejbližší období
69. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce
a) Ve spolupráci s firmou CPS consulting, s.r.o., Havanská 22, Praha 7 – Bubeneč připravit a zajistit
výběrová řízení na technický dozor investora a administrátora projektu na akci „Kanalizace a ČOV
Bohdíkov“

a ten poslal tři vojáky na koních. Na křižovatce u Pechů
(pod Komňátkou) zaujali bojové postavení a čekali na příjezd německého tanku. Na tank byla ručně odpálena protitanková střela. Tank začal hořet a kousek pod Pechovým
hostincem přejel na levou polovinu silnice a zastavil se
na náspu. Všichni němečtí vojáci zahynuli a později byli
pochováni v Bohdíkově na hřbitově. Zbývající tanky se
prý, po zjištění situace, z křižovatky u Raškova obrátily
směrem na Raškov a lesy ujížděly někam ke Králíkům.
Ještě v ten samý den k večeru pochodovaly od Šumperka
přes Bohdíkov sovětské gardové pěší jednotky. Situace se
pomalu zklidňovala. Jen u silnice ležely odhozené pušky,
samopaly a pásy s nábojnicemi. Také se povalovaly motocykly a byla odstavena auta různých značek. Po lesích
se válelo mnoho německých uniforem. V tu dobu nikdo
do lesa nechodil, neboť zde bylo nebezpečí, že narazí
na nějakého ukrytého německého vojáka .Občané vykonávali noční hlídky po vesnici.“
J. Málková

VOLBY
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Ve dnech 28. a 29. května se voleb do Poslanecké

BOHDÍKOV ZA 2. SV. VÁLKY

Vzhledem k 65. výročí osvobození naší republiky od fašismu na tomto místě uvádím další část vzpomínek pana
Josefa Rulíška na konec 2. sv. války v Bohdíkově:
„Situace se neustále přiostřovala. Občas bylo slyšet
střelbu. Partyzáni Podhorný a Herman vyhodili těsně pod
železniční zastávkou Komňátka můstek, pod kterým protékal potok. Nálož byla tak silná, že celý můstek přeletěl
řeku Moravu a zaryl se Pazdírkům do zahrady. Pazdírkovi
a další domy v okolí měli všechno sklo v oknech popraskané a vypadané. Později se jim podařilo asi 500 m pod
zastávkou Komňátka uvolnit koleje, což mělo za následek
vykolejení lokomotivy, která se vyvrátila na bok. Od německého velení dostala obec varování, že jestli se ještě
jednou bude opakovat podobná sabotáž, tak bude z obce
vybráno 10 mužů a ti budou zastřeleni. Zřejmě o celé situaci byli tito dva partyzáni informováni a do konce války
již k žádné sabotáži nedošlo.
8. 5. se některá skupina partyzánů přestěhovala do lesa
u Zákopanice, kde hlavní silnice tvoří ostrou 90° zatáčku.
Schováni v lese sledovali partyzáni průjezdy, kde se míchala vojenská auta a němečtí vystěhovalci s koňmi, kteří
jeli na sever prchajíc před frontou. Občas partyzáni naházeli na silnici do zatáčky metrová polena, a když tam
vjelo nějaké vozidlo, tak to znamenalo havárii. Podařilo
se jim tak zastavit německého důstojníka na motocyklu,
kterého zastřelili a naložili na vůz projíždějícím vystěhovalcům, kteří jej zavezli až do Hanušovic, kde v tu dobu
bylo německé velitelství. To se rozhodlo vyslat několik
tanků do popsaného místa, aby zlikvidovaly ohnisko odporu partyzánů. Tou dobou sovětské vojsko už obsadilo
Hrabenov. Díky mimořádné obětavosti a nasazení se panu
Aloisi Brücknerovi podařilo přesvědčit sovětského velitele
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sněmovny Parlamentu České republiky v naší obci zúčastnilo 665 občanů, což je 59,75% oprávněných voličů.
Díky jejich hlasům dopadly volby v Bohdíkově takto:
1. ČSSD – 190 hlasů, tj. 28,74%
2. KSČM – 106 hlasů, tj. 16,03%
3. Věci veřejné – 98 hlasů, tj. 14,82%
4. ODS – 90 hlasů, tj. 13,61%
5. TOP 09 – 67 hlasů, tj. 10,13%.
Ostatní strany získaly méně než 5% hlasů.

Společenská kronika
Od 3. 4. 2010 se narodili:
18. 4. 2010 Divišová Ludmila, Bohdíkov
19. 4. 2010 Vybíhal Jiří, Bohdíkov
25. 4. 2010 Bednaříková Karolína, Raškov
5. 5. 2010 Svoboda David, Bohdíkov
Navždy se s námi rozloučili:
17. 4. 2010 Hudos František, Bohdíkov
19. 4. 2010 Gronychová Pavla, Raškov
26. 4. 2010 Skoumalová Ludmila, Bohdíkov
15. 5. 2010 Kouřil Jaroslav, Komňátka
27. 5. 2010 Vepřeková Alena, Bohdíkov

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
28. 6. 2010
26. 7. 2010

Ze života naší obce
OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO BOHDÍKOVA ZA ROK 1954
Pokračování z minulého čísla:

Oslav únorových událostí se naši zaměstnanci zúčastnili každý ve své obci. Májových oslav se zaměstnanci zúčastnili, jako každoročně, buď v Hanušovicích nebo
v Šumperku.
Tak jako všude ve městech a na vesnicích, tak i u nás
v naší obci byl živý předvolební ruch před volbami do Nár.
Výborů.Byly konány schůzky volebních obvodů, kde
bylo debatováno o kandidátech NF, určených jako členi
a funkcionáři příštích Nár. Výborů. Mezi kandidáty do Nár.
Výborů patří i tři zaměstnanci naší stanice a to: náčelník
soudr. Al. Hinklman, výhybkáři soudr. Gronych Jan a Hladil Josef. Soudr. Hinklman a Gronych Jan byli zvoleni
jako členové Nár. Výboru v Dol. Bohdíkově. Hladil Josef
byl zvolen tajemníkem MNV ve své obci Komňátce. Jako
člen voleb. obvodu čís. 1 zde v Dolním Bohdíkově byl
určen výpr. vl. Mazal Josef. Jako předseda jednoho voleb. obvodu v Chromči byl zvolen výpravčí vlaků Matura
Vít. V naší obci bylo zvoleno 9 členů do MNV, z nichž tři
jsou zaměstnanci ČSD. V den voleb, dne 16. května 1954
do 14 hod. odpol., odvolilo téměř 70% voličů. Do 18 hod.,
kdy volby končily, dostavilo se celkem 98% občanů, kteří
měli právo voliti. Den voleb minul v klidu, bez sebemenších překážek nebo rušivých případů. K propagaci těchto voleb bylo v naší stanici vyvěšeno propagační heslo
na vhodném místě.
V měsíci červnu bylo započato s přípravami k dokončení novopokládky hlavní koleje v trati Dolní Bohdíkov –
Hanušovice. K tomuto účelu byla v naší stanici vyloučena
manipul. kolej čís. šest a osm. Na těchto dvou kolejích se
prováděla montáž kolejových pásů (polí), dlouhých 25m.
Montáž se prováděla strojně, četou staveb. vlaku čís. 13.
Demontáž starých kolejových polí se prováděla též u nás
ve stanici. K dopravě a ku kladení nových kolejí i k odvozu starých kolej. pásů, bylo používáno dvou lokomotiv
a podvozků pro kolejové pásy. Za pomoci brigádníků z dílen ČSD v Šumperku, byla novopokládka provedena hladce bez nehody, v čase k tomuto dílu určeném, za dobré
pracovní morálky všech zúčastněných zaměstnanců.
Jednou významnou událostí v dějinách naší stanice
bylo zřízení Dopravního společenství ČSAD-ČSD. V naší
stanici byla zřízena sběrna kusového zboží dnem 1. října 1954. Tímto dnem, zdá se, že naše stanič. skladiště
pozbylo svého původního významu a účelu. Vejdeme-li
dnes do téměř prázdného skladiště a díváme se na nečinně zde stojící skladištní vozíky (rudle), tu nás něco přinutí vrátit se zpět o několik let do doby, kdy ČSD sváděly
konkurenční boje s tehdejší autodopravou, která se snažila získat část dopravovaného kus. zboží po železnici,
a tak ztenčit zisk ČSD za dopravu tohoto zboží. Zdá se,
že se ČSD nějak lehko zřeklo nároku na přepravu kus.

zboží a toto postoupily k přepravě ČSAD. Podle tvrzení
vedoucích činitelů ČSD bylo toto nové zřízení dopravy
kus. zboží nutné za účelem rychlejší přepravy v dnešním
socialistickém zřízení. Zboží, které dříve zdejší firmy dovážely k další přepravě do naší stanice, odváží nyní přímo od firem auta ČSAD.
Jiných mimořádných událostí v naší stanici nebylo. Kusového zboží až do zřízení sběrny pro ČSAD, tj. do 1. října 1954, bylo celkem zmanipulováno od 1.1.-1.10.1954:
Vyloženo bylo 108,11 tun kus. zboží.
Naloženo bylo 82,74 tun kus. zboží.
Zboží vozových zásilek za rok 1954 bylo naloženo
44 481,94 tun.
Vozů bylo vyloženo 525, to jest asi přibližně 9 450 tun
zboží.
(zpracoval M. Veselý ml.)

–3–

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V neděli 16. 5. 2010 proběhlo v zasedací místnosti
obecního úřadu vítání nově narozených občánků, kteří byli přijati do svazku naší obce. Slavnostního aktu
se zúčastnili manželé Horákovi se synem Danielem,
manželé Hodkovi s dcerou Annou, manželé Kubíčkovi
se synem Vojtěchem, manželé Divišovi s dcerou Ludmilou, manželé Vybíhalovi se synem Jiřím a pan Bednařík Petr a paní Mynářová Hana s dcerou Karolínou.
S kulturním programem vystoupily děti z mateřské školy Bohdíkov pod vedením paní učitelky Dagmar Petrmannové. Rodičům k narození jejich dětí poblahopřáli
a předali malý dárek starosta obce Ing. Hatoň Luděk
a předseda SPOZ pan Podhorný Miloslav. Fotografie
z vítání pořídil pan Novák Jaroslav.

ZŠ A MŠ BOHDÍKOV A RAŠKOV
Zprávy ze základní školy

Začali jsme pracovat na přípravě materiálů k projektu „EU – Peníze školám“. Chtěli
bychom tak využít příležitost a získat pro
školu více než půl milionu korun.
V zapojení do projektů „Ovoce do škol“
a „Školní mléko“ budeme pokračovat
i v příštím školním roce. Žáci školy budou
dále dostávat mléčné výrobky za zvýhodněné ceny a ovoce nebo zeleninu zdarma.
Tři velké návštěvy během jednoho dne
přijala paní Navrátilová v místní knihovně
na obecním úřadě.
Všichni žáci zde strávili 1 vyučovací hodinu, ve které se seznámili s provozem knihovny, ale také splnili spoustu úkolů. Najdou se
i noví čtenáři?
Den Země nás ani letos nenechal v klidu. Vyzbrojeni plastovými pytli a rukavicemi
jsme vyrazili do boje s protivnými odpadky,
které se kolem nás pořád objevují. Opět
jsme byli překvapeni, co všechno se dá jen
tak vyhodit a asi i poraženi množstvím. Kéž
by tomu příští rok bylo jinak!
Na společné schůzce ke „kantorským
tématům“ jsme přivítali učitele ze spádové
oblasti ZŠ Ruda. Pochlubili jsme se novou
školou a podebatovali např. nad výukou angličtiny, organizací sportovního dne nebo
sebehodnocením žáků.
Návštěvou dopravního hřiště jsme zakončili blok dopravní výchovy. Všem čtvrťákům se podařilo získat průkaz cyklisty, což
vůbec nebylo jednoduché a samozřejmé.
Na výtvarné programy na Komíně jezdíme rádi, protože si tak můžeme vyzkoušet
spoustu náročnějších technik. Povedly se
nám keramické výrobky, batika, malování
na hedvábí a další.
Zábavný týden začátkem června sice
nevyšel úplně podle našich představ kvůli
deštivému počasí, ale přesto se uskutečnily
barevné dny, koncert manželů Kocůrkových,
návštěva hasičů a záchranářský den, výtvarný den, návštěva šumperského divadla. Několikrát jsme se také pobavili vzájemnými
dárečky, kterými se třídy navzájem překvapovaly.
Závěrečným koncertem HŠ Yamaha se
rozloučili malí hudebníci i velké zpěvačky se
svým muzikantským školním rokem. I tentokrát bylo co poslouchat.
O výletě ZŠ rozhodly již dlouho předem
děti v anketě. Chtěly jet do ZOO. Jejich přání se splnilo a 9.6. jsme se vypravili do ZOO
ve Dvoře Králové nad Labem. Přivezli jsme
si spoustu zážitků i dárečků na památku.
A jak děti výlet samy zhodnotily, si můžete
přečíst :

Jaký?

Výlet
do ZOO

Hezký, horký,
zábavný,suprový, slunečný,
dobrodružný
veselý,

Hodnocení:

vydařený,
fajn,žůžo,
prima,

Co?

Žirafy, sloni, tygři,
zebry,buvoli, surikati

Zážitek:

Hladil jsem
buvolí
rohy.Viděl jsem
mnoho
zvířat.Jeli jsme
safaribusem.

Poděkování za spolupráci patří všem
lidem, kteří nám v tomto školním roce pomáhali nebo školu podporovali jinak. Velmi
si vážíme finanční nebo materiální pomoci,
kterou poskytli: pan Vlastimil Jandrt, Jan
Beran, Václav Babka, Jiří Komárek, Lubomír Gronych, Petr Pavelek, Petr Úlehla.
Děkujeme také mnoha rodičům a přátelům
školy, kteří věnovali dárky do karnevalové
tomboly.
Hrst obrázků a zpráviček
z mateřských školiček
Raškov
V měsíci květnu si děti z Mateřské školy
v Raškově připravily „Besídku pro maminky“. Pilně cvičily a předvedly pásmo plné

písniček, básniček o maminkách a pro maminky, tanečků s doprovodem klavíru a písní oblíbené „Míši“. Maminky obdarovaly
vlastnoručně vystřiženým a nalepeným tulipánem. Stejně jako loni vyráběly maminky
se svými dětmi společný dárek – těžítko.
Poslední měsíc školního roku odstartoval týdnem dětských radovánek. Zatím co
si v pondělí velké děti v Šumperku na Komíně batikovaly trička, malé děti si ve školce na svoje trička kreslily duhová kolečka
voskovkami na textil. Úterý bylo zasvěceno
čarování a pokusům. Děti „vařily“ čarodějné
lektvary a pozorovaly kouzlení s barvami.
Ve středu si mezi sebou změřily síly v různých sportovních soutěžích a ve čtvrtek si
vyrobily ubrouskovou technikou obrázek
na lékařských špachtlích.
Celý týden byl zakončen výletem
do Bouzova – podhradí a jeskyní v Javoříčku. Po propršených dnech se na nás usmívalo
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po celý den sluníčko a přispělo k příjemným
zážitkům. V podhradí děti zhlédly veselé
divadelní představení o rytířích a loupežnících, zúčastnily se „Turnaje panošů“ ve střelbě z luku a v šermu na zemi a na koni. Prohlédly si trojského koně (i uvnitř) a pochutnaly si na nanuku. Javoříčské jeskyně zase
probudily jejich fantazii a představivost při
prohlížení krápníkových útvarů. A že jich
nebylo málo: kupa šlehačky, spící medvěd,
parník, kašpárek, vodník, Sněhurka s trpaslíky a další a další. Jako třešnička na dortu
bylo pozorování netopýrů visících na stropě
těsně před východem z jeskyně. Celý den si
děti opravdu užily i díky tomu nejhodnějšímu panu řidiči, který jim pomáhal při nástupu i výstupu z autobusu a nechal je neomezeně jíst, pít a mlsat i během cesty.
Ještě se těšíme na úplný závěr roku –
„Školní pouť“, na kterou si děti rovněž chystají malé vystoupení pro všechny děti, kamarády, rodiče a přátele školy. Tak „NA SHLEDANOU“!
Kamila Vysloužilová

Úspěch žáků Hudební školy YAMAHA v Bohdíkově
Dne 17. dubna 2010 proběhlo semifinále celorepublikové soutěže Czechtalent Zlín 2010, do jejíž úzké
nominace 42 účinkujících se podařilo probojovat
i naší talentované zpěvačce Sáře Reissausové. Jako
nejmladší účastnice podala vynikající výkon, který
ovšem na postup do finále mezi vyspělé zpěváky,
mnohdy absolventy či studenty konzervatoří, nestačil. Ceníme si však zkušenosti soupeřit s celonárodními špičkovými zpěváky a určitě se do soutěže
znovu přihlásíme příští rok. Vždyť i pan Malásek,
dvorní klavírista Lucie Bílé, Sáře osobně dodal odvahy povzbudivými slovy s tím, ať se do soutěže určitě ještě přihlásí! Budeme držet palce!
Ve dnech 24. – 25. dubna se uskutečnilo celostátní
finále hudebních škol YAMAHA v Českých Budějovicích. Naše žákyně se v náročné konkurenci
neztratily, a tak jméno obce Bohdíkov mělo opět
svou váhu v konkurenci muzikantů z velkých měst.
Výsledky soutěže:
flétny - 4. kategorie nejstarších žákyň
3. místo duo Aneta Žáková, Jana Šaliková
populární zpěv - 3. kategorie, žáci 7. – 9. roč. ZŠ
1. místo Alena Mátychová
Chtěla bych všem svým žákům poděkovat za snahu a píli, se kterou v tomto školním roce přistupovali k hudbě a úspěšným soutěžícím za vzornou
reprezentaci nejen naší školy, ale i Bohdíkova.
Zvláštní poděkování patří Obci Bohdíkov, jmenovitě
panu starostovi ing. Hatoňovi a obecní radě, za finanční podporu při zajišťování účasti v soutěži.
Mgr. Petra Straková

SDH bohdíkov

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Desáté výročí Pohádkového lesa

Dne 16. 4. 2010 se uskutečnil již 6. ročník turnaje ve stolním tenise O pohár starosty obce Bohdíkova. Zúčastnilo se
13 hráčů, kteří byli rozlosováni do dvou skupin, z nichž
z každé postupovali 3 nejlepší do bojů o finálové umístění.
Po těžkých bojích vznikla finálová čtyřka a z ní vyšel vítěz
celého turnaje a zaslouženě si odnesl putovní pohár. První
místo obsadil Tomáš Vinkler, na druhém místě byl Víťa Plaňava a na třetím místě Michal Valíček. Opět se ukázalo, že
vítěz minulého ročníku i všech ostatních, své prvenství neobhájil, a proto zveme na příští rok stále nové hráče. Za pořadatele děkuje za účast Jarda Kaňák (Frenky) a Milan Ondráček (Johny ). Sportu zdar a ping pongu zvlášť.
Dne 15. května 2010 uspořádali bohdíkovští hasiči již
10. ročník pohádkového lesa. Tato akce, kterou pořádáme
každým rokem, má již mezi účastníky svoji tradici. Schází
se zde jak místní děti, tak děti s rodiči z okolních obcí.
Najdou se i případy, že na pochod přijedou ze Starého
Města. pod Sněžníkem, Šumperka, ale i dalších míst, které
jsou od naší obce dosti vzdálené. V letošním roce máme
i dobrou vizitku u rodičů, kteří v době pořádání této akce
pouze obcí projížděli na Jesenicko. Děti přemluvily rodiče,
a akce se též zúčastnili. Po ukončení pochodu poděkovali
pořadatelům za tak krásné zpestření jejich cesty. Byli také
velmi překvapeni, že na závěr pochodu dostaly jejich děti
i malou pozornost, což se jim doposud na podobných akcích nikde nestalo.
Na letošní ročník jsme se chtěli na pohádkovém lese
představit v plné parádě. Nechali jsme ušít 3 kusy nových
převleků pro masky. Ale, jako skoro každým rokem, nám
opět nepřálo počasí. Byla dost zima a foukal nepříjemný
vítr. I za tak nepříznivého počasí se pochodu zúčastnilo 86
spokojených dětí. Horší to bylo s účastí rodičů dětí.
Na závěr bych chtěl poděkovat živé hudbě, ale i všem,
kteří se na zdárném průběhu akce podíleli. Též patří poděkování všem návštěvníkům, které špatné počasí neodradilo
a tuto akci, kterou pořádáme pro děti, podpořili svoji účastí. Nakonec bych chtěl poděkovat vedení obce za podporu našeho sboru, za veškerou práci, kterou provedl na své
náklady při úpravě a údržbě hasičské zahrady. Pevně doufáme, že i v následujících letech bude spolupráce našeho
sboru s Obecním úřadem stále na velmi dobré úrovni.
Za SDH Bohdíkov Miroslav Ondráček

PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO PEJSKAŘE

1) Sbírat hovínka není ostuda. Ostuda je nechat ho
ležet uprostřed chodníku (vjezdu do hasičské
zbrojnice) i na trávníku před sousedovým
domem či vedle dětského pískoviště.
2) V ideálním případě vůbec nedovolte, aby pes
vykonal potřebu na chodníku. Není problém
naučit ho to hned ve štěněčím věku.
3) Veďte k úklidu po psech i svoje ratolesti.
4) Pokud možno nenechávejte psy volně pobíhat
po vesnici. Uvědomte si, že za jakékoli incidenty
odpovídá majitel psa.

TJ SOKOL BOHDÍKOV

Kam až jsme to nechali dojít! Říkám "jsme", protože
jsme to my, my všichni, kteří jsme cvičením Sokola prošli
a kteří by dnes měli vše dobré zase předat dál. Je tu společenská organizace, která už nemá s celostátním Sokolem
nic společného. Je tu tělocvična, hřiště, pozemky, které
dnes chátrají. Je tu možnost spolupráce s ČSTV, Obecním
úřadem i lidmi, a neděje se nic. Naše děti či vnoučata bezcílně bloumají po vesnici a z nudy ničí co jim přijde pod
ruku.
Copak je osud sokolovny, Sokola i dětí všem lhostejný? Nikdo nemá chuť rozjet projekt, který by se pozitivně
zapsal do duší dětí a mládeže na dlouhé roky? Řeknete:
spousta zodpovědnosti, časové náročnosti, mnohdy i nevděku a pomluv. Na druhé straně ale radost ze společných
her a práce, ze seberealizace, uplatnění nápadů a následných úspěchů. Máte pocit, že byste se do toho pustili, ale
nevíte na koho se obrátit? Tu jsou kontakty: bohdik.zpravodaj@centrum.cz, Bohdíkov 101, tel. 583 246 055
J. Málková
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f k bohdíkov
Dvě šťastné oddílové sedmičky a přesto nám teklo
do bot.

Hned při přečtení nadpisu si asi mnozí z Vás řeknou:
„Co to zase ten brepta píše za hovadiny, jaký dvě sedmičky, a komu teče do bot? Vždyť kluci nejsou na spadnutí!
No nic, budu číst dál, třeba to nějak, kluk ušatá, v další
sérii trefných vět ze života místního fotbalového klubu,
vysvětlí.“ Vysvětlím rád, a to hned. Dvě šťastné oddílové
sedmičky, tj. mimo jiné, letošní 77.výročí založení kopané
v obci. Není to výročí nikterak kulaté, ale spíše to můžeme
chápat jako právě symboliku dvou šťastných sedmiček,
tedy symbol úspěšné, někdy zápasově šťastné, fotbalové
sezóny, zakončené v pololetí právě tohoto roku. Ano,
s klubovou radostí se můžeme podívat do novin na tabulky, jak okresních žákovských, tak hlavně krajských soutěží
mužů a dorostu a vychutnat si krásné umístění a potřást
na dálku pravicí k úspěšnému tažení sezónou 2009/2010.
Na podtrženou jedničku to sice ještě není, ale jak bych to
byl trefně řekl: „ Co by za to jiný oddíly daly.“ Možná tak
by se to dalo říct, a to jsem zůstal ještě trochu při zemi.
Kladně můžeme hodnotit vystoupení našich borců, kteří
v potu tváře kradli soupeřům bod po bodu, nebo raději tři
body po třech bodech, aby dnes po sezóně mohli v klidu
vyslechnout uchu lahodící sportovní poklonu: „Hoši děkujem, hoši děkujem.“ A my, všechnoodmakači, reagujeme skromně slovy: „Není zač, není zač.“ A vy spokojení
fanoušci dokončujete: „Ale je, ale je, každý z nás se raduje, když vás s míčem vidí.“ Ano, tahle pomyslná posezónní rádobyděkovačka může býti konečnou bilanční tečkou
za dvěma šťastnými sedmičkami, které jsem v úvodu zmínil a které mnozí z vás, přiznejme si, hned nepochopili.
… a přesto nám teklo do bot. Co má být zase tohle?
Jelikož jsem před chvílí přeneseně poplácal po ramenou
samotného předsedu oddílu za úspěšnou sezónu jeho
mužstev, nevztahuje se toto na bytí a nebytí, ale k všem
deprimujícímu, studenému a už vůbec ne fotbalovému
počasí. O čem taky psát jiném, než o počasí, když vypravěčská inspirace ne a ne přijít? Ano, téměř celou jarní sezónu nám teklo do bot, a to fyzicky a skutečně, a ne jen
v přeneseném slova smyslu. Ano, hovoříme tady o počasí.
Pršelo a pršelo, a když nepršelo, tak byla zima, a nebo
pršelo. Trávník dostal jaksepatří zabrat, někde to bylo
jak na blátěné klouzačce, někde se nehrálo vůbec, prostě fotbalový počasí, který tady dlouho nebylo. Ale zase
ušetříme za zavlažování. To je možná to jediný pozitivum
na tom všem. Prostě hřiště jako takový dostávalo na frak,
a jen díky „Krátkému dozoru Šárnikových očí“ nedoznalo hřiště žádných výrazných škod. Je to kvalitní přírodní
produkt, hřiště, jak se patří a my buďme rádi, že ho máme
a chraňme ho a opečovávejme. Spoustu lidí, hlavně mladých, „blbých,“ si neuvědomuje, co práce dá vybudovat
a hlavně udržet krásný zelený fotbalový pažit, na kterém
si s chutí každý zaskotačí, tedy zahraje fotbal. Bohužel, zákazy kopaní v „šestnáctkách,“ zákazy hraní individuálních
fotbálků mimo tréninky a vůbec zákaz jakékoliv činnosti
na hřišti mimo řízené tréninky a zápasy jsou nutné. Toto
nepopulární řešení je třeba respektovat. Jak jsem již mnohokráte napsal ve svých obsáhlých článcích, výročních

zprávách a dalších publikovaných zpovědích, jak ve veselém i vážném tónu: „Kvalitní hřiště je základ pro kvalitní
hru, ze které máme následně také kvalitní radost.“ Proto
do hřiště investujeme každý rok spoustu práce, tedy našeho volného času, a také spoustu peněz. Proto chraňme si
ho a hýčkejme. Staré časy vykopaných šestnáctek bez trávy a hřiště posetého byť kvalitním, ale zase jenom osamoceným drnem, od kterého se míč odrážel přesně opačným
směrem, než bylo zapotřebí, jsou minulostí. I brankář,
poslední to hráč na hřišti, nebo možná právě ten první, si
chce ustlat v měkké peřině, a ne na kameni o rozměrech
dvacet krát dvacet centimetrů. Tak to je a bude. Šlus. Konec.
Až teď jsem sám překvapen, jak krásně se dá rozvést
jedna věta, v úvodu nic neříkající. Čeština je krásná a bohatá řeč a fotbal je krásný a mnoho lidí oslovující sport.
Když se tyto dvě věci spojí, může vzniknout krátký článek se sportovní tématikou, jako třeba tento, který se dá
plynule přečíst během krátké chvíle ,a který ve Vás možná zanechá špetku úsměvu na rtu, zamyslíte se nad ním,
protože tolik duchaplných slov už dlouho nikdo nenapsal
a hlavně si uvědomíte, že musíte v sobotu přijít na domácí mistrák fandit našim klukům, dále pak utratit v našem
bufetovém stánku nějakou tu pětikorunu, protože u nás je
hezky, máme všeho dostatek a jsme rádi, že i vy jste rádi.
Taková jedna velká šťastná rodina, mohlo by se říci.
Je před námi období relativního klidu, tedy nějaké ty
turnaje, potom prázdniny, přátelská utkání a nová sezóna,
která je tu coby dub. Odpočiňte si, naberte síly, to mluvím
jak k hráčům, tak i k fanouškům, a v plné síle a v nové
sezóně naviděnou a napřečtenou.
S úctou se klaní Petr Předseda – direktor
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POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – ŠUMPERSKO
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Olomouckého kraje – Kozinova 13, 787 01 Šumperk
Kontakt: tel. i fax - 583 212 019
e-mail: czpsumperk@centrum.cz
Kontaktní osoba: Mojmír Janků

Nabízené služby:
– zprostředkování pomoci při řešení obtížné sociální situace
– sociálně právní poradenství
– konzultační činnost v oblasti výběru vhodných kompenzačních pomůcek a k bezbariérovosti staveb
– klubová činnost, volnočasové aktivity
– rekondiční pobyty
Sdružené organizace:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, klub Broučci
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, klub Čtyřlístek
Kontakt: tel – 583 238 920, 732 969 26
e-mail: 4listek-kristina@ladymail.cz
Kontaktní osoba: Kristina Hrozová

Realizace dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM
je v zájmu obce.
Řada občanů jistě zaregistrovala celostátní kampaň
k propagaci dotačního titulu Zelená úsporám. Tento ekologický program, zaměřený na využití obnovitelných zdrojů energie a její úspory, může mít pro naši obec konkrétní
pozitivní význam, který je tím větší, čím více majitelů rodinných domů se do programu zapojí. Realizace konkrétních opatření se projeví zejména na nových zateplených
fasádách, které zkrášlí naše obytné prostředí. Ke zkvalitnění vzduchu bez jedovatých zplodin a karcinogenních prachových částic přispěje výměna zastaralých uhelných kotlů
za moderní zdroje na spalování biomasy, v našich podmínkách zejména kusového dřeva. nebo odpadní dřevní hmoty.
Bohaté možnosti jsou v dřevních či rostlinných briketách
a peletkách umožňujících automatický provoz kotlů. Tyto
zdroje představují ekologickou ale i ekonomickou variantu
k hnědému uhlí, jehož zásoby jsou v naší republice limitovány a dá se očekávat jeho prudký cenový nárůst.
Je zřejmé, že moderní technická zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie a její úspory jsou svým uživatelským komfortem a ekologickým přínosem pro dýchatelný
vzduch v obci reálnou alternativou k plynovému vytápění.
Zajímavé je porovnání provozních nákladů na vytápění,
které podle nezávislého odborného zdroje (http://www.
tzb-info.cz/t.py?t=16&i=269) představují pro standardní
rodinný dům v případě zemního plynu částku cca 27.000
Kč/rok, zatímco při volbě automatického kotle na peletky
to je 18.000 Kč a v případě kotle na dřevo dokonce pouze
11.000 Kč, pokud si dříví necháte dovést a sami si ho nařežete a naštípáte. Kdo požaduje vyšší komfort, může si
v dnešní době již bez problémů zakoupit dříví naštípané
a zaplatí zhruba stejně, jak byl zvyklý u plateb za uhlí, to
je cca 16.000 Kč.
Praktické zkušenosti z realizace programu Zelená
úsporám ukazují, že dotace pokrývá obvykle od 30%
do 100% nákladů na novou zateplenou fasádu, přičemž
úspory za vytápění činí minimálně 20%. Ještě zajímavější
finanční efekt pro žadatele přináší výměna starého kotle
za nový, při které dotace pokrývá cca 70% až 100% nákladů podle zvoleného technického řešení. Dotace se vztahuje rovněž na montáž tepelných čerpadel a solárních
panelů pro ohřev teplé vody a přitápění. Všechna dotační
opatření se mohou různě slučovat, přičemž při vhodné
kombinaci se získává dotační bonus 20.000 kč. Finanční
pomoc zájemcům představuje rovněž dotace na pořízení
projektu, která obvykle pokrývá 100% nákladů na jeho
pořízení a činí 20.000 Kč v případě úsporných opatření
a 15.000 Kč v případě výměny kotle.
Po více než roce fungování programu Zelená úsporám
se ukazuje životaschopnost projektu. O podporu na využi-

tí obnovitelných zdrojů energie a její úspory projevilo zájem ke konci května už víc než 22 tisíc lidí, což odpovídá
úhrnné výši dotací 6,4 miliardy korun. Z celkové částky
zhruba 18 miliard korun určené na podporu v programu
Zelená úsporám to představuje víc než třetinu. Počet žádostí o dotace se navíc každým měsícem zvyšuje. Dobrou
zprávou je, že program Zelená úsporám získal na konci
května další prostředky ve výši cca 2 miliardy korun.
Bližší informace a nezávazné posouzení s odborným
odhadem výše dotace a nákladů na realizaci Vám zdarma poskytne autor článku (tel.: 588/508002, e-mail: arch.
reichl@quick.cz). V případě Vašeho rozhodnutí o podání
žádosti Vám bude po předání potřebných podkladů vypracovaný projekt a odborný posudek k žádosti včetně vyplnění všech potřebných formulářů a zkompletování žádosti.
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Ing. Arch. Zdeněk Reichl

100 LET
KAPLE SV. FLORIANA
V neděli 2. května 2010 se v Raškově Dvoře
konala slavnostní pouť ke 100. výročí založení
kaple sv. Floriana. Svatý Florian je patronem
hasičů. Jistě měl radost, když viděl tolik hasičů
místních i z okolí. Zvláště hasiči z Rudy přijeli
s celou zásahovou jednotkou. Rovněž díky
občanům, kteří přišli na pouť, byla kaple plná.
V 10. 30 hod. sloužil mši svatou páter Michal
Krajewski. Po mši následovalo občerstvení.
Farníci z Raškova Dvora

firmy a organizace informují
SLOVNÍK
„BODIKOVSKÉ“ MLUVY

POZVÁNKA
DO
SPOLEČNOSTI
25. 6. Dvacátá školní pouť
26. 6. Turnaj bývalých hráčů –
FK Bohdíkov
3. 7. Turnaj v malé kopané
31. 7. Fotbalové sportovní
odpoledne
7. 8. Svatá Trojice
Bikemarathon Bohdíkov

ZŠ a MŠ Bohdíkov Vás srdečně zvou na

25. 6. 2010 v 15. 00 hodin na Letním divadle v Bohdíkově
 PROGRAM MŠ A ZŠ  ATRAKCE TÁBORÁK 
 HUDBA No.2 + ALENKA + SÁRA + OMIKRON 
 DOBROTY  DALŠÍ VYSTOUPENÍ A PŘEKVAPENÍ 
TĚŠÍME SE NA VÁS!

M. R. Štefánika 318/1 • Šumperk 787 01
tel.: 583 211 288, fax: 583 280 670
e-mail: info@reprotisk.cz

Š
šajba* – řemenice; také: „plotínka
do masovího strojku“
šalanda* – velká místnosť, velká
stodola
šalovačky* – desky z cihelny
šaltrpáka – rychlostní páka v autě
šamstr – nápadník
ščáva – šťáva (taková, která se ředí
s vodou)
ščípat – štípat
ščuřit se – „kysele se usmívat“
šédrem, de to šédrem – nakřivo, je to
nakřivo
šemrole* – trubičky – cukrářské
pečivo
seš asi šiblé – jsi asi padlý na hlavu
šiblé, prašťené – nenormální
(člověk)
škarbali, škrbáli, škrundi =
rosšrákaní boti
škarpa – příkopa
škarnéta* – papírový pytlík;
„kornót“
škarňice* – papírový kornout, sáček
šklíbit se – „šlebit se“, zvláštně se
tvářit
škloban*, trhan – rošťák
škraban* – škraloup na uvařeném
mléce
škraňe – líce
škrpáli – boty
škrundat – „klopítavje jít“
šlajfka – kravata, vázanka
šléški s makem – šišky s mákem
šloncat* – procházet se
šlopa*, šlichta* – krmení pro krávy,
prasata
šmajdat – chodit tak, že se sešlapává

Pro další zkvalitnění našich služeb jsme nainstalovali
nový tiskový stroj Heidelber Speedmaster SM 52.
Ještě vyšší kvalita, velmi příznivé ceny.
Nechejte si Vaši zakázku nezávazně spočítat, možná budete
překvapeni, kolik nákladů můžete s námi ušetřit.

www.reprotisk.cz
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